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Capitolul 18 

Legea jertfei pentru vin� 

 

Leviticul 7.1-10 

A�a cum am v�zut, legea arderii-de-tot �i legea jertfei de mâncare alc�tuiesc o 
descoperire. Tot a�a este �i cu legea jertfei pentru p�cat �i legea jertfei pentru 
vin�. Chiar participarea preo�easc� la arderea-de-tot �i la jertfa de mâncare �i 
prima parte a jertfei de mul�umire apar�in acesteia. Dac� am în�eles caracterul 
jertfelor, vom recunoa�te �i temeiul lor. 

Am v�zut c� arderea-de-tot �i jertfa de mâncare sunt împreun�. În practic� 
ele sunt totdeauna aduse împreun�. Arderea-de-tot era posibil� numai pe baza 
jertfei de mâncare. Via�a Domnului, în chip des�vâr�it lipsit� de p�cat �i 
închinat� lui Dumnezeu, trebuia s� precead� arderea-de-tot �i a fost 
încoronat� prin jertfa arderii-de-tot. Tot a�a apar�in împreun� jertfa pentru 
p�cat �i jertfa pentru vin�, pentru c� amândou� au a face cu p�catele noastre, 
fie c� este vorba de una fa�� de Dumnezeu, sau fa�� de oameni, pe care 
Dumnezeu în cârmuirea Sa trebuie s� le judece. �i pentru c� p�rt��ia trebuie 
precedat� de îndreptare �i cur��ire - c�ci nu poate fi o p�rt��ie adev�rat�, atâta 
timp cât exist� ceva între cei care vor s� aib� p�rt��ie - este de la sine în�eles 
c� în practic� jertfa de mul�umire urmeaz� imediat dup� jertfa pentru p�cat �i 
jertfa pentru vin�. Fiii lui Aaron au misiunea grea, legat� de lep�darea de sine, 
s� m�nânce jertfa pentru vin� �i jertfa pentru p�cat. De aceea, Dumnezeu le 
d�, în aceea�i descoperire, minunata parte a arderii-de-tot �i a jertfei de 
mâncare. 

Dac� acum privim legea jertfei pentru vin�, vedem pe de o parte multe 
asem�n�ri cu legea jertfei pentru p�cat, iar pe de alt� parte de asemenea �i 
diferen�e. Cel mai important este totu�i c� aici sunt amintite anumite lucruri 
care la tratarea jertfei pentru vin� nu sunt numite �i nici la jertfa pentru p�cat 
�i la celelalte jertfe. M� gândesc la stropirea sângelui �i la aducerea gr�simii. 
Oare motivul pentru aceasta n-ar putea fi ca Dumnezeu, la tratarea jertfei 
pentru vin� s� scoat� în eviden�� vina fa�� de El sau fa�� de un frate sau o 
sor�? În egoismul nostru firesc noi suntem pu�in înclina�i s� medit�m la 
consecin�ele pe care cuvintele �i faptele noastre le-ar putea avea asupra 
celorlal�i. De aceea în capitolul 5 �i 6 este vorba aproape exclusiv de 
necesitatea desp�gubirii, adic� de plata a ceea ce a fost luat pe nedrept �i 
ad�ugarea unei a cincea parte pe deasupra. Aici, în comunicarea cu privire la 
legea jertfei pentru vin� ni se arat� c� �i pentru vina noastr� trebuia s� se fac� 
isp��ire �i c� în c�ile de cârmuire ale lui Dumnezeu trebuiau împlinite cerin�ele 
naturii Sale sfinte. Ultima este punctul cel mai important la jertfa pentru 
p�cat. Vedem aceasta clar în Evanghelii, mai ales în cea a lui Matei �i Marcu, 
care ne arat� jertfa pentru vin� �i jertfa pentru p�cat. 

Îns� cu toate c� în jertfa pentru vin� este ar�tat categoric �i scris serios 
despre realitatea de a fi vinovat, se g�se�te totu�i pentru cel vinovat iertare 
deplin� �i restabilire pentru privilegiile binecuvântate ale poporului lui 
Dumnezeu. �i jertfa pentru vin� trebuia t�iat� în locul unde se aducea 
arderea-de-tot. În felul acesta, oricine aducea jertfa pentru vin�, vedea imediat 
des�vâr�irea lucr�rii Domnului Isus, care nu a pl�tit numai datoria noastr�, ci 
totodat� a sl�vit pe Dumnezeu nespus de mult. Dumnezeu d�ruie�te 
vinovatului care s-a smerit, nu numai aceast� siguran��, ci El vrea ca el s� fie 
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con�tient c� drumul spre locul binecuvânt�rii îi st� complet deschis. Vedem 
aceasta, prin aceea c� preotul trebuia aici s� stropeasc� sângele. 

La toate jertfele cu sânge, preotul trebuia s� stropeasc� sângele pe sau pe 
lâng� altarul de aram�. Îns� la jertfele pentru p�cat se spune în mod special c� 
el trebuia v�rsat „la picioarele altarului“. Ce gând minunat este acesta, pentru 
cel care trebuia s� aduc� o jertf� pentru p�cat! Când mergea la masa 
Domnului, el putea sta pe aceast� temelie de sânge, care îi d�dea siguran�a c� 
p�catele îi sunt iertate. 

Îns� inimile noastre, care se îndrept��esc singure, g�sesc deseori c� o vin� 
fa�� de noi sau fa�� de un altul este mult mai rea decât insultarea naturii sfinte 
a lui Dumnezeu, a�a cum vedem în leg�tur� cu jertfa pentru p�cat. Dac� noi, 
ca preo�i, nu ne-am identificat cu cel vinovat, prin mâncarea jertfei pentru 
vin�, suntem într-adev�r înclina�i s� recunoa�tem într-un duh legalist c� 
p�catul poate fi iertat, îns� s� �inem totu�i pe cel vinovat ca nedemn s�-�i reia 
locul p�rt��iei la masa Domnului cu Tat�l, cu Fiul �i cu credincio�ii pe 
p�mânt. N-am auzit noi to�i vreodat� la fra�i �i surori asemenea p�reri 
legaliste? Dumnezeu cunoa�te inimile noastre neîn�eleg�toare, care uneori 
gândesc c� noi suntem mai sfin�i �i mai drep�i decât El �i putem veghea mai 
bine asupra onoarei Lui, decât El Însu�i! Cât de pu�in în�elegem noi m�re�ia 
harului lui Dumnezeu �i puterea sângelui Domnului Isus! Dumnezeu, care ne 
cunoa�te pe deplin, a dat în jertfa pentru vin� indica�ia c� preo�ii trebuiau s� 
stropeasc� sângele pe altar. În felul acesta nu mai era nici o ne�tiin�� pentru 
fiii lui Aaron, c� sângele jertfei pentru vin� a îndep�rtat toat� vina �i acela care 
aducea jertfa putea s� aib� iar��i p�rt��ie cu altarul. 

Oare realitatea c� aducerea gr�simii este repetat� mereu în jertfa pentru 
p�cat, îns� lipse�te la jertfa pentru vin�, în timp ce este amintit� nu în legea 
jertfei pentru p�cat, ci în legea jertfei pentru vin�, nu poate s� fie în leg�tur� 
cu aceasta? Legea fiec�rei jertfe a fost dat� în mod special preo�ilor �i nu celor 
ce aduceau jertfa. Tocmai preo�ilor a fost deci f�cut� clar aducerea gr�simii. 
Am v�zut ce înseamn� aceasta �i c� este în leg�tur� mai ales cu jertfa de 
mul�umire, cu slujba noastr� la masa Domnului. Vom vedea aceasta mai clar 
în legea jertfei de mul�umire. Fiii lui Aaron trebuiau s� fie con�tien�i de 
realitatea c� jertfa pentru vin� adus� de cel vinovat era a�a de mare pentru 
Dumnezeu, încît o parte din aceasta - gr�simea �i tot ceea ce era legat de ea - 
ca �i t�mâia, trebuia ars� înaintea Lui (Leviticul 4.31). Dumnezeu o nume�te 
pâinea Sa (Leviticul 3.11,16 �i 4.26). �i ca s� fac� în totul clar, ca p�rt��ia la 
masa Domnului s� fie complet ref�cut�, Dumnezeu prescrie în capitolul 7.29-
30, c� cel ce aduce jertfa, el însu�i trebuie s� legene gr�simea înaintea lui 
Dumnezeu �i în felul acesta s-o ofere Lui. Cine ar îndr�zni s� refuze 
participarea la slujba dumnezeiasc� a aceluia care a adus o jertf� pentru vin� 
cu tot ceea ce era în leg�tur� cu ea, când un fiu al lui Aaron a stropit sângele 
pe altar �i a dat misiunea celui care a adus jertfa, ca personal s� ofere lui 
Dumnezeu gr�simea �i apoi a luat-o din mâna sa, ca s-o ard� ca o lucrare de 
ardere înaintea lui Dumnezeu? Cât de pu�in în�elegem noi urâciunea propriilor 
p�cate �i des�vâr�irea lucr�rii Domnului Isus pe cruce, precum �i harul 
Tat�lui �i al Fiului! 

�i aceast� jertf� pentru vin� trebuie s-o m�nânce fiii lui Aaron. Am v�zut ce 
înseamn� aceasta. Trebuie mâncat� într-un loc sfânt, într-un loc pus deoparte 
pentru Dumnezeu. Cât de deseori vedem c� este mâncat� într-un loc care nu 
este sfânt! Nu este deseori adev�rat c� unii credincio�i doresc cu pl�cere s� �tie 
pe cât este posibil, am�nuntele unui p�cat pe care l-a f�cut un altul? Aceasta 
este curiozitatea p�c�toas�, care vrea s� se hr�neasc� din jertfa pentru p�cat, 
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ca hran� pentru firea p�c�toas�. Îns� în locul sfânt noi avem p�rt��ie cu 
Marele nostru Preot, Domnul Isus �i cu preo�ii dintre credincio�i. Acolo noi 
putem s� ne facem una în chip duhovnicesc cu cel vinovat, prin aceea c� 
mânc�m jertfa pentru p�cat. 


